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REFERAT 
 
Mødedeltagere: Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Mikkel Carl, Jacob Fabrici-

us. Fra sekretariatet: Anette Østerby, Louise Straarup og Inger Krog (referent). 

 

Godkendt af udvalget d. 10. juni 2016. 

 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden     

2. Økonomi      

3. Nyt fra bestyrelsen      

4. Kvalitetskriterie for arbejdslegater     

5. Principielle overvejelser om arbejdslegater, præmieringer, indkøb af værker  

6. Udkast til vision og handlingsplan, er på ftp serveren og vil blive udleveret på mødet i en opdateret 

version. 

7. Meddelelser 

8. Næste møde      

9. Eventuelt       

10. Mødets gang 

 

Referat  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

- Dagsorden godkendt uden kommentarer. 

    

2. Økonomi  

- Udvalget besluttede at afsætte yderligere1 mio. kr. til indkøb af kunstværker. 

  

Statens Kunstfonds Legatudvalget for Billedkunst  

Møde nr. 7 

Mødedato: 27. maj 2016  

Tidspunkt: Kl. 11.30 – 16.00 

Sted: Århus Kunsthal  

 

   

  

 



Side 2 

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

- Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøde siden udvalgets sidste møde.  

 

4. Kvalitetskriterie for arbejdslegater 

- Udvalget drøftede den nuværende formulering af kvalitetskriteriet, der er en del af ansøgnings-

vejledningen til arbejdslegater. Udvalget besluttede at afsætte tid til en ny formulering på deres 

udvalgsmøde i september. 

    

5. Principielle overvejelser om arbejdslegater, præmieringer, indkøb af værker 

- Udvalget drøftede deres praksis for uddeling af arbejdslegater, præmieringer og indkøb af vær-

ker. Udvalget var enigt om, at de gerne ser, at der bliver afsat samme budgetramme til uddeling af 

arbejdslegater i 2017, således at der er mulighed for igen at uddele et stort antal legater. Udvalget 

vurderer at fordelingen mellem antallet af tre-årige arbejdsstipendier og arbejdslegater er passen-

de. Der blev ikke udtrykt ønske om at ændre på beløbsstørrelserne af arbejdslegaterne. Udvalget 

har noteret sig, at formidlingen af præmieringerne har skabt opmærksomhed i fagmedierne. Ud-

valget vil gerne indkøbe værker direkte hos kunstnere, når der er mulighed for dette, således at 

også de kunstnere, der ikke nødvendigvis har aktuelle udstillinger også kan komme i betragtning 

ved indkøb af værker. 

   

6. Udkast til vision og handlingsplan 

- Udvalget gennemgik visionen og ændrede specifikke formuleringer. Visionen vil blive lagt på 

kunst.dk under udvalgets side og en nyhed vil blive sendt ud til abonnenter ved samme lejlighed. 

 

7. Meddelelser 

- Intet under dette punkt. 

 

8. Næste møde  

- Udvalget besluttede at indføre et fast punkt på dagsordenen fremadrettet til drøftelse af kom-

mende udstillinger. 

      

9. Eventuelt  

- Udvalget traf beslutning om følgende indkøb i Århus:  

Morten Buch, maleri, købt hos Galleri Møller Witt, 45.000 kr.  

Line Sandvad Mengers, serie af collager, købt direkte af kunstneren, 35.000 kr.  

Sif Itona Westerberg, serie af værker, købt direkte af kunstneren, 34.000 kr.  

Joaquin Zaragoza, 6 foto, købt hos Galleri Udengaard, 18.000 kr.  

Morten Barker, fotografiog granatfragment, købt direkte af kunstneren, 37.500 kr.   

 



Side 3 

 

10. Mødets gang 

- Udvalget vil foretrække ikke at planlægge et udvalgsmøde i forbindelse med Art weekend i Århus 

i 2017. Udvalget foretrækker at afsætte mere tid til udstillings- og atelier besøg. 

     


